ตําแหน่งงานว่าง Part time สั ปดาห์ที 1 - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สํ านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสี มา
ลําดับ
ที่

ตําแหนงงาน

จํานวน เพศ

อายุ

วุฒิ
การศึกษา

คาจาง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

42 บาท/ชม

ประกันสังคม/ ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต/ชุดปฏิบัติงาน
-ฝกอบรม ความกาวหนาในอาชีพ/ตรวจสุขภาพประจําป
***ปฏิบัติงาน สาขา PTT Station โคกกรวด (บานนา)
ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
***ปฏิบัติงาน สาขา เดอะมอลลนครราชสีมา

สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

1

พนักงานชั่วคราว
รายชั่วโมง

10

ช/ญ 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป

2

พนักงานอัดกระดาษ

3

ชาย

20-39 ป

3

กุก

2

ชาย

18-35 ป ม.3 ขึ้นไป

41 บาท/ชม

- ประกันสังคม/ชุดยูนิฟอรม
- รักในงานบริการ
- บุคลิกภาพเรียบรอย

บริษัท เดอะ คิวเอสอาร ออฟ เอเชีย จํากัด (KFC)
สาขา เดอะมอลล นครราชสีมา ชั้น1
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 089-9676975

รานอาหาร

4

พนักงานสงอาหาร

ไมจํากัด

ตามระยะทาง

- โบนัสประจําวัน/รายไดตามออเดอร
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีรถจักรยานยนตสวนตัว/รถยนตสวนตัว
- มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนต

บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จํากัด
(แกร็บไบด เอ็กเพรสฟูด)
เลขที่ 49/5 ถ. บุรินทร
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.065-2748751

บริการขนสง
คมนาคม

100

ช/ญ 18ปขึ้นไป

ไมจํากัด

-ที่พักฟรี/ขาวเปลาฟรี 2 มื้อ
ตามความสามารถ -มีความซื่อสัตย/-สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได
-ขยันอดทน/ตรงตอเวลา
**สามี-ภรรยา สามารถสมัครได
รายไดเหมาจาย

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0 4435 5265 - 7 ตอ 104

บริษัท ปตท.บริการธุรกิจคาปลีก จํากัด
ราน (Texas Chicken)
เลขที่ 1010 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ติดตอคุณ มนตรี นงนุช
โทร.081-9356135
บริษัท เอ็น แอนด บี โลจิสติคส จํากัด
เลขที่ 294 ม.3 ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา 30190
โทร.044-375033,081-3642488

อาหาร

ผลิตกระดาษ

ตําแหน่งงานว่าง Part time สั ปดาห์ที 1 - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สํ านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสี มา
ลําดับ
ที่

ตําแหนงงาน

จํานวน เพศ

อายุ

5

พนักงานสงอาหาร

100

6

พนักงานบริการสงอาหาร
สงพัสดุ

100 ช/ญ 18ปขึ้นไป

7

พนักงานดูแลผูสูงอายุ

50

หญิง 20-50 ป

8

พนักงานทําความสะอาด

50

หญิง 18-50 ป

(รายชั่วโมง)

ช/ญ 18ปขึ้นไป

วุฒิ
การศึกษา

คาจาง

ไมจํากัด

ตามระยะทาง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
-รายไดตามออเดอร
- มีรถจักรยานยนตสวนตัว
- มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต

ไมจํากัด คาตอบแทนตามผลงาน
- ชุดยูนิฟอรมฟรีและกลองสงอาหาร/มีเงินพิเศษเพิ่มเติม
- ฟรีเครดิต สําหรับรับงานเมื่อสมัครครั้งแรก
- สมัครฟรีไมมีคาใชจาย/รับสมัครจํานวนจํากัด
***ปฏิบัติงาน 10.00-19.00 น.

สถานประกอบการ
บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร (ไทยแลนด ) จํากัด
(ฟูดแพนดา) เลขที่ 22/2 ถ. มิตรภาพ ซ. 4
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.063-4943853

จัดสงอาหาร

หางหุนสวนจํากัด ไลนแมนเน็ทเวอรค
เลขที่ 2966/421 ถ. เดชอุดม
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.082-2201954

จัดสงอาหาร
สงพัสดุ

ป.6 ขึ้นไป

325 บาท/วัน

-ดูแลผูสูงอายุที่บาน,โรงพยาบาล,ทั้งผูสูงอายุ
ที่สามารถดูแลตนเองได และผูสูงอายุที่ปวยติดเตียง
-อบรมหลักสูตรเบื้องตนฟรี/คาตอบแทนพิเศษวันหยุด
- ประกันสังคม

บริษัท จีเอ็นเอเอส เนอรซิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด
1186/1-2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร 044-072296

ไมจํากัด

65 บาท/ชม.

- บุคลิกภาพเรียบรอย/ มีบุคคลค้ําประกันงาน
- สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได
- รักในงานบริการทําความสะอาด
**ปฏิบัติงานรายชั่วโมง แบบ ไป-กลับ เริ่มตน 4 ชม./งาน
คาเดินทาง 50 บาท/เคส

บริษัท ไวท ไบรท จํากัด
เลขที่ 235 ซ.มิตรภาพ 15
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-001428,080-0648145

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0 4435 5265 - 7 ตอ 104

ประเภทกิจการ

บริการดูแลผูสูงอายุ

บริการทําความสะอาด

ตําแหน่งงานว่าง Part time สั ปดาห์ที 1 - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สํ านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสี มา
ลําดับ
ที่
9

ตําแหนงงาน
พนักงานคลังสินคา

10 พนักงานเหมา
(ตัด-เสียบชิ้นสวนไก)

11 พนักงานเสิรฟ

จํานวน เพศ

อายุ

วุฒิ
การศึกษา

คาจาง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานสงอาหาร

ประเภทกิจการ

2

ชาย 20 ปขึ้นไป

ไมจํากัด

325 บาท/วัน

- ประกันสังคม
-สามารถยกของหนักได
มีประสบการณพิจารณาเปนพิเศษ

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด สาขา นครราชสีมา
เลขที่ 235 ถ.เลี่ยงเมือง
ต.ปรุใหญ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-002400,081-9636717

100

ช/ญ 18-45 ป

ไมจํากัด

รายไดเหมาจาย

- ทํางานเปนคู (สามี-ภรรยา,ญาติพี่นอง)
- ไมจําเปนตองมีประสบการณ มีพี่เลี้ยงสอนงาน
- คาจางเหมา /รายไดวันละ 350-600 บาท
- ชวงฝกงานมีประกันรายได
- ทํางานในหองอุณหภูมิ 12-14 องศาได
- บัตรประกันสังคม/ อาหารฟรี

หางหุนสวนจํากัด สหมิตร ฟูดส (แพลนท2)
เลขที่ 200 ม.2 ต.บึงออ อ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา 30280
โทร.098-1012258,044-000232

แปรรูปอาหาร

โรงแรมสีมาธานี จํากัด
เลขที่ 2112/2 ถนน มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-213100

โรงแรม
และการบริการ

ตามน้ําหนัก

2

ช/ญ 18ปขึ้นไป ปวส ขึ้นไป

325บาท/วัน

- เวลาปฏิบัติงาน 07.00-16.00 น.

12

สถานประกอบการ

100

ช/ญ 18-40 ป

ไมจํากัด

ตามระยะทาง

- มีรถจักรยานยนตสวนตัว/รถยนตสวนตัว
- มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนต
-รายไดตามออเดอร
**เอกสาร/สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาใบขับขี่รถยนตและ
รถจักยานยนตที่ใชบริการ/สําเนาคูมือเจาของรถ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0 4435 5265 - 7 ตอ 104

Jai Talad Farm & Folk Market
(จายตลาด)
เลขที่ 122/29 ถ.ราชสีมา - โชคชัย
ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.086-3424234

จําหนายวัสดุกอสราง

บริการขนสง
คมนาคม

ตําแหน่งงานว่าง Part time สั ปดาห์ที 1 - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สํ านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสี มา
ลําดับ
ที่

ตําแหนงงาน

จํานวน เพศ

อายุ

วุฒิ
การศึกษา

13 พนักงานฝายผลิต
100
(แปรรูปไก-เสียบชิ้นสวนไก)

ช/ญ 18-45 ป

14 พนักงานบริการลูกคา

ช/ญ 18-30 ป ม.6 ขึ้นไป

5

ไมจํากัด

คาจาง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

รายไดเหมาจาย -ประกันสังคม/กองทุนทดแทน/เบี้ยขยัน 300บาท/เดือน
ตามน้ําหนัก คากะ/คาลวงเวลา /คาเดินทาง/คารอน/คาหนาว/คาตําแหนง
คิดตามตําแหนง
ตรวจสุขภาพประจําป ฟรี**
350/วัน

เวลาปฏิบัติงาน 09.00 - 19.00 น.
-มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย

สถานประกอบการ
บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอรฟูด จํากัด
เลขที่ 253 ม.2 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา 30280
โทร.044-333123,094-5202224

บริษัท สยามวิชโก จํากัด
เลขที่ 555 ถ.ราชสีมา-โชคชัย
-รักในงานบริการ และสามารถทนแรงกดดันไดจากการทํางาน ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
-ไมมีเงื่อนไขขอจํากัดในการทํางาน และเขางานเปนกะได โทร.082-1542028,044-218111

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0 4435 5265 - 7 ตอ 104

ประเภทกิจการ
แปรรูปอาหาร

คาปลีก

